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Stogo tiltelio montavimo instrukcija 

 

Stogo tilteliai ant stogų montuojami, kad būtų lengva prieiti prie kaminų, antenų, saulės kolektorių, 

stoglangių ar įvairių kitų objektų. Stogo tiltelis judėjimą stogu padaro saugesniu. Tiltelis yra 350 mm 

pločio, pagamintas iš metalo, dažyto milteliniu budu. Tinka trapeciniams, čerpiniams, klasikiniams ir 

valciniams Toode profiliams. Yra galimybė pritaikyti ir kito gamintojo stogo dangoms. Stogo tiltelis 

susideda iš: 

1. 510 Stogo tiltelis (3000mm arba 1000mm 

ilgio)  

2. 301 Tiltelio laikiklio 

3. 111 Laikiklis čerpei 121 Laikiklis čerpei extra 

4. 101 Laikiklis trapeciniams profiliams 131 

Laikiklis klassik arba valco profiliui 

5. 201 Papildoma detalė klassik laikliui 211 

papildoma detalė valco laikiliui 

 

Montavimas 

1. Iš pradžių išsirenkame Jūsų stogo dangai 

tinkančius laikiklius. Čerpės imitacijos (111/121) arba trapecianiams, valco/klassiko (101/131) profiliams.  

Čerpinių ir trapecinių profilių laikikliai montuojami ne didesniu kaip 1500 mm atstumu. Montuojant 

laikiklį, būtina jį pritvirtinti prie stogo grėbėsto 7*40 mm savisriegiu su tarpine viršuje ir apačioje. 

Valco ir klassik profiliui naudojant (201/211) papildomas detales rekomenduojame laikiklius montuoti 

kas 1000 mm. Laikikliai tarpusavyje susukami 8*25mm varžtais su veržle. 

2. Tilteliai (510) jeigu yra daugiau negu vienas vienetas jie yra tarpusavyje susukami 8*25 mm varžtais 

perkeitus viena su kitu.  
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3. Tiltelio laikiliai (301) pritvirtinami prie laikiklio (111 121 101 131) pagal stogo kampą dviem 8*25 mm 

varžtais. Tiltelio laikiklį reikia pritvirtinti taip kad montuojant tiltelį (501) jis būtų horizontalioje padėtyje.  

4. Tiltelis (501) yra prisukamas prie tiltelio laiklio (301) keturiais 8*25 mm varžtais su veržle.  

5. Naudotis tilteliu vienu metu gali ne daugiau kaip vienas asmuo, jo kūno masė negali viršyti 150kg. 

 

Klassikinio ir valcinio profilio montavimas pavaizduotas paveikslėliuose:   

1.-2 Paveiklėlyje pavaizduota kaip turėtų būti montuojami laikikliai ant TOODE klassik dangos.  

3.-4 Pavaizduotas montavimas valco profiliui su klassik papildoma detale.  

5.-6. Paveiklsiukai vaizduoja montavimą kitų gamintojų klassikiniams profiliams.  

7. Teisingas montavimas valco profiliui su valco papildoma detale. 

Priežiūra 

Reguliariai tikrinkite varžtus, sujungimo vietas. Nuvalykite lapus. Deformuotas detales pakeiskite 

naujomis.  

Montuojant sniego užtvaras, pasitaiko, kad atsiranda dažų pažeidimų ar įbrėžimų. Tas vietas būtina 

padažyti, kad apsaugoti nuo korozijos.  

 


